
 
 
NHS Supply Chain väljer Elekta för att uppgradera strålbehandlingen i Storbritannien  
 
CRAWLEY, Storbritannien, 12 maj 2016 – NHS Supply Chain (NHSSC) i Storbritannien har 
tecknat en order på  linjäracceleratorer och mjukvara från Elekta (EKTA-B.ST) till ett totalt 
värde om 21,5 miljoner GBP. Ordern bokades under Elektas fjärde kvartal räkenskapsåret 
2015/16. 
 
Ordern omfattar Elekta Synergy® linjäraccelerator med Agility™ multibladskollimator för en 
snabb strålformering. Linjäracceleratorena är även utrustade med VMAT som gör 
behandlingarna snabbare och minskar stråldosen till patienterna. 
 
– Vårt Capital Team stödjer patientvården genom att leverera den senaste utrustningen till 
det bästa värdet. Elektas system är en viktig del av att kunna erbjuda cancervård i 
världsklass. Genom finansieringsstöd från brittiska hälsodepartementets Capital Equipment-
fond, har vi kunnat skapa mervärde till stiftelserna och besparingar för NHS räkning, säger 
Andy Brown, vd för NHS Supply Chain Capital Solutions. 
 
– Den här ordern kommer efter en studie som nyligen publicerades i Green Journal 
(Radiotherapy & Oncology) med titeln ”Radiotherapy in Europe: An unmet need?”. Vi på 
Elekta är mycket glada över att kunna stödja NHS i deras investeringar för att förbättra 
livskvaliteten för cancerpatienter i Storbritannien, säger François Pointurier, SVP, Region 
Europa och AFLAME på Elekta.  
 
– Elekta är mycket stolta över att fortsätta samarbetet med NHSSC och med vårt långsiktiga 
engagemang inom strålbehandling i Storbritannien. Vi är också stolta över att leverera 
utrustningen för behandling av cancer från vår produktionsanläggning för linjäracceleratorer i 
Crawley, säger Paddy Greally, Elektas vd för Storbritannien och Irland. 
 
Utrustning och mjukvara kommer att levereras under de närmaste 24 månaderna. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB 
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 07:30 CET. 
 
Om Elekta 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska 
lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade 
behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt 
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mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 
 
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. 
Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta 
och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter. 
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. 
Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget 
är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. 
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